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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, zwany dalej
„Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z późniejszymi zmianami) w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż kwota
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1, oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Kod CPV : 37300000-1 - Instrumenty muzyczne i ich części.
1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym transportem Wykonawcy do Zespołu Szkół
Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie fabrycznie nowych (z certyfikatem producenta
w przypadku części Nr 1,2,3,7,8 oraz pisemnego oświadczenia że oferowane instrumenty są nowe
w przypadku części Nr 4,5,6) ) instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami (dalej: instrumenty).
1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie instrumentów na wskazane przez
Zamawiającego miejsce oraz w przypadku części Nr 7 strojenie instrumentu po wniesieniu.
1.4. Wszystkie instrumenty muszą spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej Specyfikacji.
Szczegółowy opis techniczny instrumentów został przedstawiony w załączniku NR 1 do SIWZ
1.5. Z uwagi na to, że oferowane przez wykonawców instrumenty będą podlegały ocenienie w zakresie
jakości wymaga się, aby wszystkie oferowane przez wykonawców instrumenty w ramach danej grupy
były tej samej marki, modelu i typu.
1.6. Oferowane przez Wykonawców instrumenty muzyczne muszą posiadać zapewniony serwis
gwarancyjny (minimum 24 miesiące) i pogwarancyjny.
1.7. Podane nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne
prawa zastrzeżone lub wyłączone lub też określone jest źródło pochodzenia instrumentu lub jego
części należy przyjąć że Zamawiający , ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis
ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych
i użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3 Prawa
zamówień publicznych).
1.8. Zamawiający uzna za równoważne pod względem artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym
instrumenty, które:
a.
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w przypadku części Nr 1 - umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych)
wynikających z odpowiedniego wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:
 Brzmienie oraz dynamika w całej skali instrumentu, wyrównanie brzmieniowe
prawej i lewej strony - zrównoważenie brzmienia - reakcja stroika, dyspozycje
regestrowe,
 Mechanika – jej wytrzymałość i niezawodność, lekkość gry, wyrównanie testury
prawej i lewej strony instrumentu, precyzyjność mechanizmów
 Estetyka wykończenia, gabaryty, kształt obudowy, szczelność, waga, komfort ułożenia
aparatu gry
 Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji
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b.

w przypadku części Nr 2,3 - umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych)
wynikających z odpowiedniego wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:
 Jakość użytych materiałów i estetyka wykonania
 Walory brzmieniowe (jakość brzmienia - dynamika i barwa dźwięku)
 Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji

c.

w przypadku części Nr 4,5,6 - umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych)
wynikających z odpowiedniego wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:
 Walory brzmieniowe (co najmniej dobre) w pełnej skali instrumentu, czyli: jakość
dźwięku w całej skali instrumentu
 Przystosowanie do gry, czyli: wymiary szyjki, wysokość strun, łuk podstawka
 Estetyka wykończenia, czyli: powierzchnia lakieru, wykończenie detali

d.

w przypadku części Nr 7 - umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych)
wynikających z odpowiedniego wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:




a.

1.9.

Brzmienie - jakość dźwięku (długie wybrzmienia szczególnie strun basowych), strój
(trzymanie stroju), kontrola wysokości dźwięku w trakcie wybrzmiewania
Mechanika – precyzja mechaniki ,sprawność przełączanie rejestrów, różnorodność
rejestrów , dokładność repetycji



Estetyka wykończenia -precyzja wykonania instrumentu, jakości lakieru lub powłoki
instrumentu



Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji

w przypadku części Nr 8- umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych
walorów artystycznych i technicznych (w trakcie wykonywania utworów muzycznych)
wynikających z odpowiedniego wykonania instrumentów i przygotowania ich do gry:
 Jakość wykonania ( precyzja, wygląd zewnętrzny)
 Klawiatura (reakcja klawiatury i pedału)
 Dyspozycja głosów ( ilość i dobór głosów)
 Sprawność instrumentu (podświetlenie głosów, sprawny pedał crescendo)

Zamawiający uzna za równoważne pod względem technicznym i użytkowym instrumenty, które
posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie jak zawarte w opisie
przedmiotu zamówienia.
1.10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do pisanych przez Zamawiającego jest
zobowiązany udowodnić, że oferowane przez niego instrumenty spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
1.11. W przypadku składania oferty równoważnej, w celu potwierdzenia, że oferowane instrumenty
odpowiadają wymaganiom SIWZ do oferty należy dołączyć folder, specyfikację techniczną
instrumentu/ instrumentów lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł
potwierdzić zgodność parametrów oferowanego instrumentu/instrumentów z parametrami
określonymi w SIWZ.
1.12. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany
jest do prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego instrumentu w każdej części
zamówienia w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają instrumenty do prezentacji na
wskazane przez Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem prezentacji instrumentu jest
3
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potwierdzenie zgodności oferowanych instrumentów z przedmiotem zamówienia oraz ocena
instrumentów pod kątem kryterium oceny.
1.13. Niedostarczenie przez Wykonawcę instrumentów do prezentacji w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie (dzień i godzina otwarcia ofert), będzie skutkowało otrzymaniem zerowej
punktacji („0 punktów”) w ocenie kryterium jakość.
1.14. Wykonawca może dostarczyć instrumenty odpowiednio wcześniej przed upływem wymaganego
terminu.
1.15. Zamawiający zastrzega sobie, iż instrumenty dostarczone Zamawiającemu na etapie odbioru
zamówienia będą nie gorsze pod względem kryteriów jakościowych niż instrumenty prezentowane na
etapie oceny oferty. Zamawiający na etapie odbioru zamówienia będzie testował dostarczone
instrumenty pod kątem ich zgodności z kryteriami jakościowymi.

2. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu minimum 24-miesięcznego okresu gwarancji
liczonego od daty dostawy i sporządzenia przez Zamawiającego protokołu zdawczo–odbiorczego.
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia
usterki w okresie gwarancyjnym, do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty
zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej
niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2.2, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
a.
w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy,
b.
w przypadku dokonania wymiany – o okres gwarancji.
W przypadku realizacji naprawy, wymiany lub innych czynności w ramach gwarancji, których
realizacja nie będzie możliwa w siedzibie zamawiającego, Wykonawca zapewni przygotowanie
instrumentów do transportu oraz transport instrumentu lub instrumentów z i do siedziby
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

3. Opis części zamówienia
3.1.
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Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonuje podziału
przedmiotu zamówienia na następujące części:
a.
część I
akordeon guzikowy klasy Pigini Genesis z konwertorem lub równoważny – 3 szt.
b.
część II
ksylofon klasy Adams XS2KV35 Solist lub równoważny– 1 szt.
c.
część III
werbel marszowy klasy PEARL FFXM1311 lub równoważny – 1 szt.
d.
część IV
skrzypce uczniowskie klasy START 1/4 - lub równoważna - 1 sztuka
skrzypce uczniowskie klasy START 3/4 - lub równoważna - 3 sztuki
skrzypce uczniowskie klasy START 1/2 - lub równoważna - 2 sztuki
e. część V
Altówka uczniowska klasy SET 14 cali – lub równoważna -3 sztuki
Altówka uczniowska klasy SET 15 cali – lub równoważna -2 sztuki
f.
część VI
Wiolonczela uczniowska klasy SET 1/2 - lub równoważna - 2 sztuki
Wiolonczela uczniowska klasy SET 3/4 - lub równoważna - 1 sztuka
g.
część VII
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h.

klawesyn z ławą – 1 szt.
część VIII
organy elektryczne – 1 szt.

3.2. Ofertę można złożyć na dowolną ilość części.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
3.4. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę na daną część.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Instrumenty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 16.12.2016 r.
2. Dostawa możliwa wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 po przynajmniej
dwudniowym powiadomieniu o planowanym terminie dostawy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
3.1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
3.2. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
4.1. w przypadkach, o których mowa w ust 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstawa wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,
4.2. w przypadkach, o których mowa:
a.
w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
b.
w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
c.
w ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna,
4.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenie będącego podstawa wykluczenia,
4.4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
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4.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, ze jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 8, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a.
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b.
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w ust. 2 SIWZ.

V. INFORMACJE OGÓLNE

1.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wszelkie koszty związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na dowolną
ilość części.
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3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia
publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna):
5.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
5.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane oświadczenie wg
załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z członków konsorcjum. Dokumenty te potwierdzają,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
10. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w
swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć
podwykonawc(y/com) do wykonania. Dodatkowo Wykonawca podaje firmy podwykonawców.
11. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców), ponosi pełną
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim. Oferta musi
zawierać:
1.1. Sporządzony wg wzoru załącznika nr 2 formularz oferty.
1.2. Oświadczenia wg załącznika nr 3do SIWZ.
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki w postępowaniu.
1.3. Kalkulacja ceny instrumentów– załącznik nr 5
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2.
SIWZ.
3. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osobę(y)
uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w
których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Upoważnienia/pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
(zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2007 r., sygn. akt V Ca 85/07).
Upoważnienie/Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest
osoba.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby
podpisujące ofertę.
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5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy Pzp. Zaleca się, aby informacje takie były złożone przez Wykonawcę w oddzielnej kopercie
wewnętrznej z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Zamawiający będzie
żądał przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp - dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
4.
10. W przypadku składania oferty równoważnej, w celu potwierdzenia, że oferowane instrumenty odpowiadają
wymaganiom SIWZ do oferty należy dołączyć folder, specyfikację techniczną instrumentu/ instrumentów
lub inne dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów
oferowanego instrumentu/instrumentów z parametrami określonymi w SIWZ.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

INORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Jolanta Światłowska –
Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, ul. Lippóczy’ego 4, tel. 14/621 04 08. w godz. 800–1400. W
sprawach merytorycznych nie będą udzielane żadne informacje telefonicznie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp), kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego:
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego
33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4
lub faksem bądź drogą elektroniczną (nr faksu Zamawiającego: 14 621 92 43, e-mail:
dyrzsmuz@umt.tarnow.pl)
3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Pzp. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej.
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4. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie na
stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie
internetowej.
6. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści informację
o zmianach na stronie internetowej.
7. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach Zamawiający nie
przedłuża terminu składania ofert.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (nr faksu Zamawiającego: 14 621 92 43, e-mail:
dyrzsmuz@umt.tarnow.pl)
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przesłanej
faksem lub środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu
dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
9. Zamawiający nie zamierza zwoływać Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
specyfikacji.

VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium nie jest wymagane.

IX . TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający
może jednokrotnie zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1
sekretariat (czynny poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 9:00-17:00) do dnia
18.11.2016 r., godz. 9 30.
2. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed jego upływem.
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
3. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego i winna
zawierać następujące informacje:
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a) NAZWA I ADRES WYKONAWCY (w celu zwrotu oferty w przypadku opisanym w art. 84 ust. 2
ustawy Pzp)
b) OFERTA NA: „Instrumenty dla Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie – część ……………
c) NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18 listopada 2016 roku, do godz. 9:30.
4. W przypadku składania ofert przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam
sposób.
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opisania
opakowania.
5. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert. Oferty, które
wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę – w tym celu należy na kopercie
zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa
przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu
oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 Tarnów,
ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 w dniu 18.11.2016 r., godz. 945.
2. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
2.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2.2.
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
2.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty (na etapie oceny merytorycznej) Wykonawca zobowiązany jest do
prezentacji przedstawicielom Zamawiającego (komisja) jednego instrumentu w każdej części zamówienia
w siedzibie Zamawiającego. Wykonawcy dostarczają instrumenty do prezentacji na wskazane przez
Zamawiającego miejsce, na swój koszt. Celem prezentacji instrumentu jest potwierdzenie zgodności
oferowanych instrumentów z przedmiotem zamówienia oraz ocena instrumentów pod kątem kryterium
oceny.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Należy podać cenę brutto oferty w PLN. Cena brutto powinna być wyrażona cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem kwoty i stawki należnego podatku od towarów i usług (VAT) – jeżeli występuje,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz dołącza do oferty kalkulację ceny części sporządzoną wg
zał. nr 5do SIWZ.
2. Podana w ofercie cena jest stała i obowiązywać będzie strony przez cały okres realizacji zamówienia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty usługi niezbędne do wykonania pełnego zakresu usługi w
danej części zamówienia, na którą składana jest oferta (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia itp.).
4. W przypadku zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości brutto wynikające z tego tytułu.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
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przepisami. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Oferty nieodrzucone na poszczególne części oceniane będą przez komisję przetargową niejawnie
wg poniższych kryteriów:
1. Część nr 1
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
1.1.

Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby
przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej

1.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu
z przedstawionych instrumentów ocenę w skali 0-20 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą
następujące elementy:
a.
b.
c.
d.

Brzmienie oraz dynamika w całej skali instrumentu, wyrównanie brzmieniowe prawej
i lewej strony - zrównoważenie brzmienia - reakcja stroika, dyspozycje regestrowe: 0-5 punktów –
ocena dokonywana w pełnych punktach.
Mechanika – jej wytrzymałość i niezawodność, lekkość gry, wyrównanie testury prawej
i lewej strony instrumentu, precyzyjność mechanizmów: 0-5 punktów – ocena dokonywana w
pełnych punktach.
Estetyka wykończenia, gabaryty, kształt obudowy, szczelność, waga, komfort ułożenia aparatu
gry:0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach.
Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji: 0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach.

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w
skali od 0 do 20 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona
zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych
punktów przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 20 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby
przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
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Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.

2. Część nr 2,3
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
2.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie
ceny najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz
przez wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
2.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli instrumentowi ocenę 015 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą
następujące elementy:
a.

Jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych
punktach.

b.

walory brzmieniowe (jakość brzmienia - dynamika i barwa dźwięku) - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
c. Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych
punktach.
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w
skali od 0 do 15 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona
zostanie przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych
punktów przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 15 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby
przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.

3. Część nr 4
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
2.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez
wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
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Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
2.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu z przedstawionych
instrumentów:
skrzypce ¼ - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
skrzypce ½ - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
skrzypce3/4 - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach

W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą następujące
elementy:
a.

Walory brzmieniowe (co najmniej dobre) w pełnej skali instrumentu, czyli: jakość dźwięku
w całej skali instrumentu - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.
b. Przystosowanie do gry, czyli: wymiary szyjki, wysokość strun, łuk podstawka - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
c. Estetyka wykończenia, czyli: powierzchnia lakieru, wykończenie detali - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali
od 0 do 45 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie
przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów
przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 45 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.
4. Część nr 5
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
4.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez
wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
4.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu z przedstawionych
instrumentów:
altówka 14 cali - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
altówka 15 cali - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
13
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W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą następujące
elementy:
d. Walory brzmieniowe (co najmniej dobre) w pełnej skali instrumentu, czyli: jakość dźwięku
w całej skali instrumentu - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.
e. Przystosowanie do gry, czyli: wymiary szyjki, wysokość strun, łuk podstawka - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
f. Estetyka wykończenia, czyli: powierzchnia lakieru, wykończenie detali - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali
od 0 do 30 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie
przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów
przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 30 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.
5. Część nr 6
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
5.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez
wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
5.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu z przedstawionych
instrumentów:
wiolonczela ½ - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
wiolonczela ¾ - 0-15 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą następujące
elementy:
g.

Walory brzmieniowe (co najmniej dobre) w pełnej skali instrumentu, czyli: jakość dźwięku
w całej skali instrumentu - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.
h. Przystosowanie do gry, czyli: wymiary szyjki, wysokość strun, łuk podstawka - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
i. Estetyka wykończenia, czyli: powierzchnia lakieru, wykończenie detali - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
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Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali
od 0 do 30 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie
przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów
przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 30 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.

6. Część nr 7
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
6.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez
wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
6.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli instrumentowi ocenę 0-20
punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą następujące
elementy:
Brzmienie - jakość dźwięku (długie wybrzmienia szczególnie strun basowych), strój (trzymanie
stroju), kontrola wysokości dźwięku w trakcie wybrzmiewania - 0–5 punktów - ocena
dokonywana w pełnych punktach.
b. Mechanika – precyzja mechaniki ,sprawność przełączanie rejestrów, różnorodność rejestrów ,
dokładność repetycji - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.

a.

c.

Estetyka wykończenia -precyzja wykonania instrumentu, jakości lakieru lub powłoki
instrumentu - 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych punktach.

d.

Łatwo dostępny serwis, okres gwarancji 0–5 punktów - ocena dokonywana w pełnych
punktach.

Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali
od 0 do 20 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie
przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów
przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 20 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
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Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.

7. Część nr 8
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą
oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
7.1. Cena oferty - 60%
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium cena, obliczona zostanie przez podzielenie ceny
najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez
wagę kryterium, którą ustalono na 60%.
najniższa cena oferty spośród ofert nieodrzuconych
Cena = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej nieodrzuconej
7.2. Jakość - 40%
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając kryterium jakość przydzieli każdemu
z przedstawionych instrumentów ocenę w skali 0-20 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach
W ramach kryterium jakość - w każdej wyżej wymienionej grupie instrumentów, oceniane będą następujące
elementy:
a. Jakość wykonania ( precyzja, wygląd zewnętrzny) - 0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych
punktach.
b. Klawiatura (reakcja klawiatury i pedału) - 0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach.
c. Dyspozycja głosów ( ilość i dobór głosów) :0-5 punktów – ocena dokonywana w pełnych punktach.
d. Sprawność instrumentu (podświetlenie głosów, sprawny pedał crescendo): 0-5 punktów – ocena
dokonywana w pełnych punktach.
Każdy z członków komisji przetargowej oceniając jakość przydzieli każdej ocenianej ofercie punkty w skali
od 0 do 20 punktów. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, obliczona zostanie
przez podzielenie liczby punktów oferty badanej - będącej średnią arytmetyczną uzyskanych punktów
przez maksymalną liczbę punktów wynoszącą 20 punktów, pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100
oraz przez wagę kryterium, którą ustalono na 40%. Wynik oceny kryterium zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
suma punktów oferty badanej
Jakość = -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
maksymalna liczba punktów
Najkorzystniejszą będzie oferta, która otrzyma największą ilość punktów wynikającą z sumy punktów za
kryterium: cena oferty + jakość.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Propozycję umowy opracowaną na warunkach określonych w specyfikacji, podpisaną przez swoich
uprawnionych przedstawicieli, Zamawiający przedłoży Wykonawcy.
2. Na każdą część zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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4. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w zał Nr 6 do SIWZ
3. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, z
zastrzeżeniem art. 179 ust. 2 ustawy Pzp.
2. W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a.
określenia warunków udziału w postępowaniu,
b.
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c.
odrzucenia oferty odwołującego,
d.
opisu przedmiotu zamówienia,
e.
wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
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8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Pzp.
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksie cywilnym.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

XVIII. Załączniki
Szczegółowy opis techniczny instrumentów - załącznik Nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – załącznik
nr 3
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik Nr 4,
Kalkulacja ceny instrumentów– załącznik nr 5
Projekt umowy – załącznik nr 6

Tarnów, 27.10.2016
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ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY INSTRUMENTÓW
1. Część Nr 1 - obejmuje dostawę akordeonów guzikowych z konwertorem klasy Pigini Genesis
równoważny – 3 szt.
1.1. Opis techniczny:
 Strój w zakresie: A1 = 440 – 442 Hz
 Kolor: czarny
Manuał dyskantowy:







72 guziki
37 Sol/Sol dźwięków
5 rzędów
2 chóry (16+8)
3 regestry
system B- rosyjski




78 basów
3 chóry





37 Do/Do dźwięków
1 chór (8)
system B – rosyjski





pasy nośne z pasem poprzecznym
pokrowiec
certyfikat producenta

Manuał basowy:
Manuał melodyczny:

Wyposażenie:

2. Część Nr 2 - obejmuje dostawę ksylofonu klasy Adams XS2KV35 Solist lub równoważny– 1 szt.
2.1. Opis techniczny










skala nie mniej niż 3,5 oktawy
zakres zbliżony do F4-C8
sztabki syntetyczne
strój A= 442Hz
regulowana wysokość ramy
dwa komplety pałek (4szt.) – główki plastikowe
trap
pokrowiec w komplecie
certyfikat producenta

3. Część Nr 3 - obejmuje dostawę werbla marszowego klasy PEARL FFXM1311 lub równoważny – 1 szt.
3.1. Opis techniczny
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korpus drewniany
aluminiowy stop obręczy, 13 cali średnica. 11 cali głębokość
podwójne obręcze z naciągiem typu kevlar
2 naciągi 13 cali – EVA – SB 13 MHW
certyfikat producenta

lub

Nr postępowania 1/2016

4. Część Nr 4 - obejmuje dostawę:
4.1. skrzypiec uczniowskich klasy START, 1/4 - lub równoważna - 1 sztuka - instrument przystosowany do
gry przez lutnika
4.1.1 Opis techniczny
 płyta wierzchnia świerk
 szyjka, boczki, płyta dolna jawor/klon
 garnitur hebanowy
 podstawek profilowany
 strunociąg z mikrostroikami
 smyczek drewniany z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym włosiem
 w komplecie struny i twardy futerał
4.2 skrzypiec uczniowskich klasy START 1/2 - lub równoważna - 2 sztuki - instrumenty przystosowane do
gry przez lutnika
4.2.1. Opis techniczny:
 płyta wierzchnia świerk
 szyjka, boczki, płyta dolna jawor/klon
 garnitur hebanowy
 podstawek profilowany
 strunociąg z mikrostroikami
 smyczek drewniany z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym włosiem
 w komplecie struny i twardy futerał
 pisemne oświadczenie że oferowane instrumenty są nowe
4.3. skrzypiec uczniowskich klasy START 3/4 - lub równoważna - 3 sztuki - instrumenty przystosowane
do gry przez lutnika
4.3.1. Opis techniczny:

płyta wierzchnia świerk

szyjka, boczki, płyta dolna jawor

garnitur hebanowy

podstawek profilowany

strunociąg z mikrostroikami

smyczek drewniany z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym włosiem

w komplecie struny i twardy futerał

pisemne oświadczenie że oferowane instrumenty są nowe
5. Część Nr 5 - obejmuje dostawę:
1.1. altówek uczniowskich klasy SET 14 cali – lub równoważna -3 sztuki - instrumenty przystosowane do
gry przez lutnika
1.1.1. Opis techniczny:
 płyta wierzchnia świerkowa
 płyta dolna jaworowa
 garnitur hebanowy
 podstawek profilowany
 strunociąg z mikrostroikami
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smyczek drewniany właściwej długości, z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym
włosiem
w komplecie struny i twardy futerał
pisemne oświadczenie że oferowane instrumenty są nowe

5.2 altówek uczniowskich klasy SET 15 cali – lub równoważna -2 sztuki - instrumenty przystosowane
do gry przez lutnika
5.2.1. Opis techniczny:
 płyta wierzchnia świerkowa
 płyta dolna jaworowa
 garnitur hebanowy
 podstawek profilowany
 strunociąg z mikrostroikami
 smyczek drewniany właściwej długości, z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym
włosiem
 w komplecie struny i twardy futerał

pisemne oświadczenie że oferowane instrumenty są nowe

6. Część Nr 6 - obejmuje dostawę:
6.1. wiolonczel uczniowskich klasy SET 1/2 - lub równoważna - 2 sztuki - instrumenty przystosowane do
gry przez lutnika
6.1.1.
Opis techniczny:
 płyta wierzchnia świerkowa
 płyta spodnia jaworowa
 garnitur hebanowy
 podstawek profilowany
 strunociąg z mikrostroikami
 podstrunnica- typ francuski
 nóżka masywna
 drewniany smyczek właściwej długości, z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym
włosiem
 w komplecie struny i pokrowiec
 pisemne oświadczenie że oferowane instrumenty są nowe

6.2. wiolonczel uczniowskich klasy SET 3/4 - lub równoważna - 1 sztuka - instrument przystosowane do
gry przez lutnika
6.2.1.
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Opis techniczny:
płyta wierzchnia świerkowa
płyta spodnia jaworowa
garnitur hebanowy
podstawek profilowany
strunociąg z mikrostroikami
podstrunnica- typ francuski
nóżka masywna

Nr postępowania 1/2016




drewniany smyczek właściwej długości, z drewnianą żabką (heban, palisander) i naturalnym
włosiem
w komplecie struny i pokrowiec
pisemne oświadczenie, że oferowane instrumenty są nowe

7. Część Nr 7 - obejmuje dostawę klawesynu z ławą i pokrowcem w komplecie – 1 sztuka
7.1. Opis techniczny:
 współcześnie wykonana kopia instrumentu historycznego typu flamandzkiego na wzór klawesynu
Ruckersa o wymiarach ok. 200-220 cm x 75 - 90 cm.
 jeden manuał z rejestrami 2x8’ i lutnia
 skala instrumentu od GG do e3.
 Wysokość stroju dla a1 to 415 Hz, wymagana transpozycja do 440 Hz.

wykonany z klasycznych, naturalnych, trwałych materiałów
 Korpus wykonany z wysokiej jakości szlachetnego drewna.
 Klawisze diatoniczne i chromatyczne w kolorystyce kontrastującej, wyłożone dwoma rodzajami
drewna o dużej trwałości., historyczna menzuracja klawiszy.
 Skoczki klawesynu typu historycznego, drewniane dostosowane do łatwego użytkowania.
 Kołki do strojenia w stylu i rozmiarze Ruckersa wraz z odpowiednim do nich kluczem do strojenia.
 ostrunowanie niskonapięciowe typu historycznego.
 dekorowany w stylu flamandzkim .

pokrowiec w komplecie wykonany z materiału zabezpieczającego instrument przed utratą
wilgotności w trakcie transportu,
 komplet zapasowych strun, skoczków i piórek.
 dołączone nogi oraz pulpit na nuty.
 w komplecie ława
 certyfikat producenta
8. Część Nr 8 - obejmuje dostawę organów elektrycznych - 1 sztuka

8.1. Opis techniczny:
 dwa manuały z pedałem od 28 głosów
 klawiatury pięciooktawowe od C do c’’’’
 30 tonowy prosty pedał od c do f”
 Połączenia manuałów i pedałów: I i II manuał do pedału i II manuał do I
 Wymiary:
Wysokość – 131- do 136 cm
Szerokość – 126 do 130 cm
Głębokość – 97 do 111 cm
 Podświetlane rejestry
 Pedał ekspresyjny
 Kolor: dąb jasny lub ciemny
 Ława do siedzenia w komplecie
 certyfikat producenta
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ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca1:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (dalej: SIWZ) pn.
„Instrumenty dla ZSM w Tarnowie” oferuję zrealizowanie następujących części tego zamówienia:
Część nr 1 – tak/nie2
Część nr 2 – tak/nie2
Część nr 3 – tak/nie2
Część nr 4 – tak/nie2
Część nr 5 – tak/nie2
Część nr 6 – tak/nie2
Część nr 7 – tak/nie2
Część nr 8 – tak/nie2
I.

Oferuję cenę2:

Na część nr 1:
1. netto: ………………………………….……….….…PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: …..……..%, tj. ………..…...… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
3. brutto: ……………………………..………….…….PLN (słownie: ……………………………………………………………………………..)
Na część nr 2:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
Na część nr 3:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….
Na część nr 4:
1.
2.
3.

netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….

1

Należy podać nazwę lub firmę, adres, NIP i Regon Wykonawcy, a w przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę lub
osoby reprezentujące Wykonawcę należy podać imię i nazwisko reprezentanta/ów. W przypadku składania oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkie ww. informacje w
odniesieniu do każdego z Wykonawców.

2

Niepotrzebne skreślić.
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Na część nr 5:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
Na część nr 6:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….
Na część nr 7:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
Na część nr 8:
1. netto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….)
2. podatek VAT: ………..%, tj. ………..…… PLN (słownie: …………………………………………………………………………….),
3. brutto: ………………………………………….PLN (słownie: …………………………………………………………………………….
II. Oferujemy dostawę następujących instrumentów muzycznych:
1.

Część nr 1

Lp.

Nazwa instrumentu

1.

Akordeon guzikowy klasy Pigini Genesis
z konwertorem lub równoważny

2.

Nazwa instrumentu

1.

ksylofon klasy Adams XS2KV35 Solist lub
równoważny

Typ/Model
…………………………………..……………..

Część nr 3

Lp.

Nazwa instrumentu

1.

werbel marszowego klasy PEARL
FFXM1311 lub równoważny

4.

…………………………………..……………..

Część nr 2

Lp.

3.

Typ/Model

Typ/Model
…………………………………..……………..

Część nr 4

Lp.

Nazwa instrumentu

Typ/Model

1.

skrzypce uczniowskie klasy START, 1/4 lub równoważne

…………………………………..…………………..

2.
3.
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skrzypce uczniowskie klasy START, 1/2 lub równoważne
skrzypce uczniowskie klasy START, 3/4 lub równoważne

…………………………………..…………………..
…………………………………..…………………..

Nr postępowania 1/2016
5.

Część nr 5

Lp.
1.
2.
6.

Nazwa instrumentu
altówka uczniowska klasy SET 14 cali –
lub równoważna
altówka uczniowska klasy SET 15 cali –
lub równoważna

Typ/Model
……………………………………………………...
……………………………………………………...

Część nr 6

Lp.
1.
2.
7.

Nazwa instrumentu
wiolonczela uczniowska klasy SET 1/2 lub równoważna
wiolonczela uczniowska klasy SET 3/4 lub równoważna

Typ/Model
……………………………………………………...
……………………………………………………...

Część nr 7

Lp.

Nazwa instrumentu

1.

klawesyn z ławą

Typ/Model
…………………………………..……………..

8.

Część nr

Lp.

Nazwa instrumentu

1.

organy elektryczne

Typ/Model
…………………………………..……………..

III.
Oświadczamy, że:
1. oferowane
przez
nas
instrumenty
spełniają
wszystkie
wymagania
w szczegółowym opisie technicznych instrumentów stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej SIWZ
2. część/części zamówienia wykonamy w terminie określonym w rozdziale III SIWZ,
3.
4.
5.
6.

określone

Udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………...miesięcy na zasadach wskazanych w SIWZ
zapoznaliśmy się z warunkami SIWZ oraz wyrażamy zgodę na zawarcie umowy według załączonego projektu,
pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni,
oferowane przez Wykonawców instrumenty muzyczne są fabrycznie nowe, a także mają zapewniony
autoryzowany serwis gwarancyjny (minimum 24 miesiące) i pogwarancyjny.

IV. Wskazuję, że zamówienie zrealizujemy sami / zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcy w
następującym zakresie2:
L.p.3

część zamówienia (zakres rzeczowy), której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

1.
2.

3

W miarę potrzeb należy powielić liczbę wierszy w tabeli.
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nazwa lub firma i adres podwykonawcy

Nr postępowania 1/2016
V.

(W przypadku składania oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółka cywilna)

Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla
potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (art.23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych)2:
Pełnomocnik do reprezentacji: ………………………………………………………………………4
Zakres reprezentacji: reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia / reprezentacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego2.

VI.
Oferta nie zawiera / zawiera2 informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oznaczenie (rodzaj)
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Umiejscowienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w ofercie i załącznikach do oferty (np.
rodzaj dokumentu, strona, jednostka tekstu) 5: .........................................................................................................................................
VII.
Dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………….
nr telefonu: ………………………………………………………………….……
dostępny w godzinach: ………………………………………………………...
VIII.
Wszelką korespondencję dla Wykonawcy, związaną z niniejszym postępowaniem proszę
kierować:
adres: …….…………………………………….……………………………………………………
fax .......................................................................................................................................
adres e-mail ……………………………………………………………………….……………..…

…..................................................................................
data, imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby / osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy

Należy wskazać imię i nazwisko / nazwę / firmę pełnomocnika oraz jego PESEL (w przypadku osób fizycznych) albo NIP (w
pozostałych przypadkach).
5 Zaleca się, żeby dokumenty zawierające informacje, o których mowa w punkcie VI Formularza ofertowego, wykonawca
złożył w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spiął (zszył)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
4
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Wykonawca:
.................................................................................................................................................
(nazwa lub firma i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest
„Dostawa instrumentów dla ZSM w Tarnowie”.
I. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Przystępując do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy oświadczam/y, że:
1.1.
1.2.

nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy,
spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….… ustawy Prawo zamówień publicznych (należy
podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 1620).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze6: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………….
II. OŚWIACZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.
………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(należy podać nazwę/firmę, adres, a także NIP/PESEL podmiotu)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego/ich zasoby.

..........................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy

6

Wypełnić, o ile dotyczy.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykonawca: .................................................................................................................................................
(nazwa lub firma i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów7
UWAGA: Dokumentu niniejszego nie należy załączać do oferty. Wykonawca przekazuje niniejsze
oświadczenie zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Dostawa instrumentów dla ZSM w Tarnowie”,
na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy oświadczam/y, że:
1. Nie przynależę do grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, który/którzy złożył odrębną /e ofertę/y
częściową/e w przetargu8.

..........................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy
2. Przynależę do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębną/e ofertę/y
częściową/e w przetargu9:
NIP
Lp.
Nazwa/Firma
Adres wykonawcy
(numer identyfikacji podatkowej)
1.
2.
Przedkładam następujące dowody, że powiązania wykonawcą/ami wymienionym/i w tabeli nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Lp. 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lp. 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................
Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy

7

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy.
8
Jeżeli Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej składa podpis pod punktem 1 załącznika.
9

1. Jeżeli Wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wskazuje nazwę/firmę, adres wykonawcy, a także NIP, oraz składa podpis pod oświadczeniem
określonym w punkcie 2 załącznika.
2. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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ZAŁĄCZNIK NR 5

KALKULACJA CENY INSTRUMENTÓW
Wykonawca: .................................................................................................................................................
(nazwa lub firma i adres Wykonawcy)

1

2

3

4

Nazwa instrumentu

Ilość

Jm.

Cena
jednostkowa
netto

CZĘŚĆ NR 1
Akordeon guzikowy klasy Pigini
Genesis z konwertorem lub
równoważny

8
6
7
Stawka
Wartość
Wartość netto podatku od
podatku od
Wartość brutto
(kol.2 x kol.4)
towarów i
towarów i usług (kol.5 + kol. 7)
usług VAT (%)
VAT (zł)
5

3

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

2

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

3

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

3

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

2

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

2

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

CZĘŚĆ NR 7
klawesyn z ławą

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

CZĘŚĆ NR 8
organy elektryczne

1

szt.

-

zł

-

zł

-

zł

Razem wartość

21

CZĘŚĆ NR 2
ksylofon klasy Adams XS2KV35
Solist lub równoważny
CZĘŚĆ NR 3
werbel marszowego klasy
PEARL FFXM1311 lub
równoważny
.
CZĘŚĆ NR 4
skrzypce uczniowskie klasy
START, 1/4 - lub równoważne
skrzypce uczniowskie klasy
START, 1/2 - lub równoważne
skrzypce uczniowskie klasy
START, 3/4 - lub równoważne
CZĘŚĆ NR 5
altówka uczniowska klasy SET
14 cali – lub równoważna
altówka uczniowska klasy SET
15 cali – lub równoważna
CZĘŚĆ NR 6
wiolonczela uczniowska klasy
SET 1/2 - lub równoważna
wiolonczela uczniowska klasy
SET 3/4 - lub równoważna

X

X

0,00 zł

X

-

zł

-

zł

…..................................................................................
data, imię i nazwisko oraz podpis Wykonawcy
lub osoby / osób
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 6
PROJEKT
UMOWA Nr .... /2016
Na dostawę instrumentów muzycznych dla Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie w ramach przetargu nieograniczonego pod nazwą
„ Instrumenty dla ZSM w Tarnowie”
1.

Niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego (zwana dalej „Umowa”) zostaje zawarta
w dniu................................. .2016 r.
pomiędzy:
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego,
33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4,
NIP: 873 17 29 116 zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
a
Nazwa:

………………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………….

NIP:

…………………………………………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….

2.

1.

W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), została zawarta umowa następującej treści:
§1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa na własny koszt do siedziby Zamawiającego i przeniesienie na
Zamawiającego prawa własności niżej wymienionych instrumentów muzycznych zgodnie z ofertą
przetargową i zakresem określonym w SIWZ.
Cena
Wartość
Lp.
Nazwa instrumentu
Opis
ilość
jednostkowa
zamówienia
brutto
brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
Razem
2.
3.

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

…………

………

…………

Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne określone w części nr .............
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy z dnia ................... 2016 r. - do
Zespołu Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie.
Strony postanawiają, że z chwilą dostawy na Zamawiającego przechodzi prawo własności instrumentów.
§ 2.
Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne wraz z rozładunkiem, wniesieniem, dokumentem sprzedaży
do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia ..............................
Wykonawca gwarantuje i ponosi ryzyko bezpieczeństwa dostawy.
W dniu dostawy strony dokonają odbioru ilościowego i jakościowego instrumentów i potwierdzą to
protokołem odbioru. Z chwilą podpisania protokołu dostawę uznaje się za dokonaną.
§ 3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji umowy całkowite wynagrodzenie w wysokości
Brutto: ………................................... zł brutto. (słownie:........................................................................................................................),
w tym:
kwota netto w wysokości .......................................... zł (słownie:......................................................................................................),
podatek od towarów i usług VAT w wysokości ......................... zł. (słownie:...........................................................................),
Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt dostawy instrumentów wraz z kosztami wniesienia
instrumentów, opakowania, ubezpieczenia oraz transportu do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie
niezbędne do poniesienia koszty w celu zrealizowania zamówienia.
Wynagrodzenie ma charakter stały i nie ulegnie podwyższeniu
Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu sprzedaży
przez Wykonawcę przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści dokumentu sprzedaży
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Protokół odbioru zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po sprawdzeniu
zgodności dostawy z zamówieniem.
Wykonawca nie może - pod rygorem nieważności - dokonywać bez pisemnej zgody zamawiającego przelewu
(cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz osób trzecich.
§ 4.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu
karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3.
W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty wynagrodzenia określonego w § 3
umowy, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostawie instrumentu zastrzega sobie prawo do wyznaczenia
Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia kar uzupełniających na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
§5.

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na instrumenty na okres ……………., miesięcy licząc
od daty dostarczenia instrumentów.
2.
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia
usterki w okresie gwarancyjnym, do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia
usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca
zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w
przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
w przypadku naprawy instrumentu – o okres wykonywania naprawy, w przypadku dokonania wymiany – o
okres gwarancji.
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3.

Wykonawca dostarczy wraz z instrumentami karty gwarancyjne, w których określone będą uprawnienia
Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji oraz certyfikaty i pisemne
oświadczenia wymagane przez Zamawiającego

§6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Integralna część niniejszej umowy stanowią:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………

§ 9.

§ 10.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający
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Wykonawca

